
Szeretem
magam! 

program



Szia!

Örülök, hogy itt vagy a Szeretem magam!

programban!

Mire végzel ezekkel a feladatokkal, sokkal

jobban fogod szeretni magad, sőt még az is

lehet, hogy szerelembe esel önmagaddal! :) 

Készíts elő tollat és papírt.

Minden nap egy-egy feladatot végezz el, és

ami megtetszik azt építsd be a

mindennapjaidba.

Csodás fejlődést kívánok! :)
Adrienn



1-től 10-ig most hanyasra értékelnéd az

önszeretetedet? 

1=utálom magam, bennem semmi jó nincs.

10=szeretem és elfogadom magam úgy,

ahogy vagyok.

 

Miért ezt a pontszámot adtad? 

Ha például 5-öst adtál, akkor mi van a 3-on?

Az 5-ös mivel több, mint a 3-as lett volna?

És a 7-en mi van az 5-höz képest? Az mivel

több? Miért nem azt adtad?



Képzeld el, hogy újra 10 éves vagy.

Írj magadnak egy levelet a 10 éves kori éned

szemszögéből. 

Írd le, hogy miért lehet büszke rád. Írj le

mindent, ami eszedbe jut. :)  

Írd le a levében, hogy mit tanácsolna a 10

éves kori önmagad a mostani önmagadnak

azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amikben

fejlődni szeretnél, de nem tudod, hogy

merre indulj.  



Nézz a tükörbe, nézz a szemedbe és mond ki

hangosan, hogy készen állsz rá, hogy elfogadd és

szeresd magad. 

Mondd ki a neved és utána, hogy szeretlek. 

pl. Szeretlek, (név)! Tényleg nagyon szeretlek!

Ismételd ezt meg, minden reggel, de ha eszedbe jut,

akkor minden egyes alkalommal, amikor türkörbe

nézel napközben. 

Csináld következetesen minden nap. Meglesz a

hatása!



Mi volt az a legszebb dolog, bók, dicséret,

amit kaptál és szívből örültél neki?

Írd le most ezt, úgy, ahogy mondták neked.

Utána alakítsd át egyes szám, első

személyre, úgy, hogy ez már te vagy. 

Pl. ha azt mondták, hogy olyan segítőkész

vagy, mindig lehet rád számítani. Akkor írd

át úgy, hogy én egy segítőkész ember

vagyok, akire mindig számíthatnak mások. 

Írj ebből egy hosszú listát, amit akár minden

nap bővíthetsz, és olvasd át időnként, hogy

emlékezz rá milyen csodátalos vagy! :)

Milyen érzés volt összeírni? 



Kérdezd meg magadtól, hogy mihez lenne

kedved, és csak csináld.

Ez nagyon egyértelműnek tűnik, de mégsem

tesszük meg sokszor, mert fontosabb a mosás, a

főzés, a barátokkal a találkozó akkor is, ha fáradt

vagy, mint te magad. Mindig a kötelezettségek.

De ahhoz, hogy minden jól működjön az

életedben TE kellesz, te pedig akkor fogsz tudni

jól működni, ha feltöldődsz és azt (is) teszed, ami

boldoggá tesz. Így figyelj rá tudatosan, hogy

csempéssz minden nap valamit az életedbe, amit

szeretsz csinálni. 

Már 10 perc is sokat jelent majd és feltölt. 



Mennyire figyelsz oda a testi igényedre? 

Mennyire tiszteled magad?

Iszol elég vizet minden nap?

Alszol eleget?

Milyen ételekkel táplálod a tested?

Mozogsz eleget?

 

Hogyan tudnád még fokozni a tesi

fittségedet? 



Mennyire figyelsz oda a lelki jólétedre? Mennyit
bántod, szidod magad nap, mint nap?

Vegyél fel egy könnyen levelhető karkötőt és ha
fülöncsíped magad, hogy éppen negatívumokat

vágsz a saját fejedhez, akkor cseréld meg. Igyekezz
számolni, hogy egy nap hányszor vannak negatív

gondolataid önmagaddal szemben. 
Ez egy zsenális tükör, hogy milyen károsan tudunk

viselkedni önmagunkkal.  
Állj le ezzel a negatív viselkedéssel!

Amikor jön egy negatív gondolat, akkor mondj
utána 3 jó dolgot magadról. Ezzel felülírhatod azt az

adott negatívumot.



Írj pozitív megerősítéseket minden nap és azt írd le

többször egymás után. 

Ma például írd azt, egymás után tízszer, hogy

minden nap egyre jobban szeretem magam.

Holnap azt, hogy gyönyörű vagyok, engem mindenki

szeret. 

Holnapután azt, hogy biztonságban vagyok, velem

csak jó dolgok történnek.

És így tovább. :)



Ma az lesz a feladatod, hogy állj be a

tükör elé és ölelgesd meg magad. 

Ringasd el magad egy kicsit. Mosolyogj

és mond, hogy szeretlek (név)! 

Nagyon - nagyon szeretlek (név)!

Készen állok rá, hogy én legyek a

legnagyobb rajongód és támogatód!

Közben nézz végig a szemedbe!

 

Milyen érzés? 



Most 1-10-ig hanyasra értékeled az
önszereted?

Miért azt a számot adtad? 
Milyen változásokat tapasztaltál az elmúlt 10

napban? 
Mi volt az a feladat, ami a legjobban tetszett?

Mit tanultál magadról? 
Mi döbbentett meg a legjobban?

Mivel vagy most több, mint 10 nappal ezelőtt?
Mit szeretsz a legjobban önmagadban?

 



Milyen szóval tudnád összefoglalni az önmagad

iránti szereteted, amit ha kimondasz magadnak,

akkor átjár a büszkeség és öröm, és ami kizökkent

majd a rossz pillanatokból, amire támaszkodhatsz?

Nevezhetjük akár a saját szlogenednek is! 

Szóval mi ez a szó? :)

 
Örülök, hogy velem tartottál! Használd a

gyakorlatokat, építsd be őket a
mindennapjaidba és szeresd magad

minden nap egyre jobban! :)

Adrienn


